
0731.. apod. Balance digitální váha 
 

 

Popis 

Váha je opatřena čtyřmi senzory a jedním výsuvným digitálním displayem, opatřeným dvěma tastaturami, které 

zajišťují nejvyšší možnou přesnost vážení, která je omezena do 5kg/s minimální odchylkou 1g. 

Návod 

 Odstraňte obal 

 Otevřete pouzdro na spodní straně váhy a odstraňte z baterií ochranný plastový pásek 

 Vysuňte digitální jednotku displeye , abyste mohli zjistit váhu 

 Váhu umístěte na hladkou a rovnou plochu 

 Stiskněte tlačítko „ON/TARE“. Jakmile je váha stabilizována, objeví se na display „O g“. Nyní je váha 

správně nastavena. 

 Stisknutim tlačítka „MODE“ můžete nastavit váhovou jednotku. 

 Vážený produkt umístěte na střed skleněné desky, vyčkejte, až se display stabilizuje a objeví se údaj o 

váze. 

Možnosti vážení více produktů najednou 



Je výhodná funkce „TARE“, pokud chcete zvážený produkt – produkty - přendat do jedné nádoby k dalšímu 

zpracování. Pokud chcete dovážit další produkt, stiskněte tlačítko „ON/TARE“. Jakmile je váha stabilizována, 

objeví se na display „O g“, můžete na váhu přidat další produkt a zvážit. Display vám ukáže váhu posledního 

váženého produktu.   Jakmile bude váha prázdná, display bude v minusové hodnotě. 

Vypínání 

K vypnutí váhy stiskneme jednoduše tlačítko „ON/TARE“. Aby se udržela delší životnost baterií, váhy se vypínají 

automaticky ca po 1 minutě. 

Výměna baterií 

Pokud se na displey objeví „LO“, znamená to, že jsou baterie slabé a je nutno je vyměnit. Otevřete jednoduše 

pouzdro na baterie, umístěné ve spodní části váhy a vložte novou baterii 3V CR2032. Dejte pozor na správné 

vložení baterie (+=). 

Všeobecná upozornění 

 

Co nemáte dělat: 

V žádném případě nedávat do vody 

Nedávat váhu do myčky na nádobí 

Na váhu nepokládat předměty, jejichž hmotnost je vyšší než 5 kg 

Co máte dělat:  

Váhu ošetřujeme pouze vlhkým hadříkem. 

Nenechávejte váhu blízko tepelného zdroje ani nevystavujeme přímému slunečnímu záření. 

Uchovávejte ji v suchém prostředí. 

Dbejte na to, aby byla včas vyměněna baterie. 

Recyklace 

Po skončení životnosti nesmí být váha odstraněna v rámci běžného odpadu, ale předána na sběrné místo 

s komunálním odpadem elektronických zařízení. To se týká i použitých baterií. 

Záruka 

Na tento výrobek je poskytnuta 2letá záruka, která se počítá od dne prodeje.  Ta se nevztahuje na škody, 

způsobené cizím zaviněním, neodborným zacházením a špatným čištěním nebo neodborným zásahem do 

vnitřní části váhy. 

Reklamaci lze uplatnit pouze s originálním dokladem o nákupu zboží. 


